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Intenzív, 5 napos osztrák-magyar faépítészeti alkotótábor nyertes 
terveinek műszaki, technikai dokumentációja 

 

 

 
 

Készült az Interreg V-A Ausztria- Magyarország Program 

„Az osztrák-magyar határtérség fa- és bútoripari kis-és közepes 
vállalkozóinak hálózati és innovációs együttműködése” című InnoWood 

ATHU059 jelű projekten belül 
 

 

 

 

Sopron, 2018. november 9. 
 

 

 

 

Az InnoWood [ATHU059] projekt az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program 
keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. 
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Műszaki, technikai összefoglaló  

Convivium 

 

 
Terv megnevezése:  

Convivium 

 

Tervezők:  
Katharina Bauer, Holzer Anna, Kurkó Andrea  

 
Formai kialakítás:  

Letisztult, hasáb formájú építmény. A hossztengely két végén nyitott felülettel, az 

oldalfalakon ajtóval ellátott zárt tér. Az oldalfal deszkázatának hézagos illesztésének 

köszönhetően átlátszó hatást kelt. 

 

 
Convivium (Páneurópai piknik emlékhely) 

 

Funkció: 

Az elgondolás az 1989-es Páneurópai piknik 30. évfordulójára tervezett emlékhely, 

mely a határnyitásnak, az akkori eseményeknek állít emléket. Az építmény a magyar-

osztrák határ képzeletbeli vonalán jelenne meg, ezzel adva “átjárási lehetőséget” a két 
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ország között. A terv amellett hogy emlékhely, kiállítói térként, illetve pihenőhelyként 

is szolgál az emlékezőknek, a kirándulóknak.  

 

Használati funkciók: védett belső tér kialakítása, emlékezés helye, átjárható belső tér, 

két irányból megközelíthető tér, ülőfelületek biztosítása, pakolófelület biztosítása, 

árnyékolás. 

Érvényesülési funkciók: egyszerű formavilág, tájba illeszkedő megjelenés, tájba 

illeszkedő anyaghasználat, szimbolikus elhelyezés. 

 
Anyag: 

Az építmény fa elemekből épül (oszlopok, áthidalók, héjazat, padozat), az egyes 

elemeket korrózióálló acél elemek kötik össze. A faanyag környezetbarát védőszerrel 

(4-es kitettségi osztálynak megfelelő szerrel) kezelt. Az oszlopok lábazati kengyelei 

beton pontalapokon nyugszanak.    

 
Szerkezet:  

Az emlékhely fa gerenda vázszerkezettel rendelkezik (150x150 mm), acél csomóponti 

kötőelemekkel összekapcsolva. A vázra csavarozással kerül rögzítésre a padozat, 

valamint a külső deszka héjazat. Az oldalfalakat alkotó deszkázat a fény-árnyék játék 

miatt, illetve a jobb átszellőzés érdekében hézagos illesztéssel rendelkezik. 

Az oldalfalból a belső térbe kihajtható elemek pultként, illetve székként használhatóak. 

Az elemek lehajtásával ablakok nyílnak a külső térre. 

A tetőzet, az oldalfalakhoz hasonlóan,  hézagosan illesztett deszkázat. 
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Lehajtható elemekkel székek, pultok, illetve ablaknyílások alakíthatóak ki 

  

 

Méret: 

A szerkezet 10,78 m hosszú és 2,1 m széles, belső hasznos szélessége 1,8 m. A beltér 

belső magassága 2,05 m.  

 
Az építmény méretei (hossztengellyel párhuzamosan) 
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Az építmény méretei (hossztengelyre merőlegesen) 

 

 
Az épület méretei (felülnézet) 

 

 



 

6 
 

Kezelés, karbantartás:  

A felhasznált faanyagok 4-es kitettségi osztálynak megfelelő védőszerrel kezeltek. A 

szerkezetet (áthidalók, borítás, oszlopok, lábazat) évente, a funkcionális elemeket 

(padozat, lépcső, lehajtható elemek) havonta át kell nézni, sérült elemek cseréjéről 

haladéktalanul gondoskodni kell.  

 
Termékhasználat: 

 A kialakított emlékhely használata speciális képességeket nem igényel.  
 
Ergonómiai igények kielégítése: 

 Az emlékhely ergonómiai igényeket kielégíti, a felhasználó testméreteihez igazodik.  
 

Speciális felhasználói csoportok: 

Az emlékhely kerekesszékkel megközelíthető, a lépcső rámpára cserélésével 

akadálymentessé tehető az építmény. 
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Műszaki, technikai összefoglaló  

The Steg 

 

 
Terv megnevezése:  

The Steg 

 

Tervezők: 

Büchler Moritz, Flockert Simon, Vass Orsolya 

 

Formai kialakítás:  

Az építmény egy környezetébe illeszkedő, egyszerű szerkezetű, funkcionális 

elgondolás, ahol a funkciót maximálisan alátámasztja a formai kialakítás. A 

horgászathoz szánt felület, s a hozzátartozó zárt tér tökéletesen segíti és szimbolizálja a 

tevékenységet. A parton állva, vízfelület felé tekintve kitárul számunkra a vízivilág, 

annak minden szépségét láthatjuk. A terv ezen látvány megélését segíti elő, miszerint a 

hátsó, zártabb egység a vízfelület felé haladva egyre jobban kitágul.  

 

Funkció: 

A stég multifunkciós térként támogatja a felhasználót szabadidejének hasznos 

eltöltésében. A horgászat folyamata több elemből áll, melyek külön-külön helyet 

igényelnek. Az előkészítéshez és tároláshoz, valamint az aktív sporthoz más-más 

megoldások szükségeltetnek. Az alapvető funkciókat (előkészület, csalizás, dobás, 

fárasztás, várakozás, mérlegelés, dokumentálás) a nagy, szabad felület biztosítja. 

Kellően széles és hosszú ahhoz, hogy az eszközöket kezelni, tárolni tudjuk. A 

rendelkezésre álló zárt tér inkább a horgászat kiegészítő tevékenységeit, funkcióit 

(tárolás, előkészítés, étkezés, pihenés, étel előkészítés, tisztálkodás) szolgálja. 

 

Használati funkciók: sportfelszerelés tárolása, horgászhely biztosítása, pihenési 

lehetőség biztosítása, étkezésre szolgáló hely biztosítása, hulladéktárolás. 
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Érvényesülési funkciók: tájba illeszkedő kialakítás, tájba illeszkedő alapanyaghasználat. 

  

Anyag: 

A stég elsődleges, szerkezeti anyaga vörösfenyő, ahol korrózióálló acél elemek 

kapcsolják össze az egyes egységeket.  A zárt rész membránszerű burkolata vászon 

(sátorvászon), mely rugalmas, mégis kellő védelmet nyújt a felhasználók számára.  

 
A vázszerkezet lábazattal illetve lábazat nélkül 

 

Szerkezet:  

A sporttevékenységhez használt szabad felület deszkázata keretrendszeren nyugszik, 

amit a földbe ásott, levert cölöpök tartanak. A lakrész szerkezete gerenda szelvényekből 

álló rácsos tartó, míg tetőzete könnyűszerkezetes héjazat.  
 

 
A szerkezet fő alkotóelemei 
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Főbb szerkezeti elemek kapcsolata 

 
Belső tér elrendezésének variációi 

 

Méret: 

A stég 13 m hosszú és 3,3 m széles. A lakrész alapterülete 18,4 m2,  tetőzet legmagasabb 

pontja 6 m magasan van. 

A horgászathoz használható stég felülete 15 m2-es. A 3,3 m-es szélességből adódóan 

két horgász teljes felszerelése elfér.  
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Stég méretei, aránya 

 

 

Kezelés, karbantartás:  

A szerkezetet (áthidalók, borítás, oszlopok, lábazat) évente, a funkcionális elemeket 

(padozat) havonta át kell nézni, sérült elemek cseréjéről haladéktalanul gondoskodni 

kell.  

 
Termékhasználat: 

A tervezett stég elsősorban a horgászatot kedvelő személyek és azok családja, baráti 

társasága számára tervezett építmény. Az elrendezés háromosztatú felülettel 

rendelkezik. A víz felőli rész a horgászati tevékenység fő funkcióját szolgálja ki, míg a 

középső szabad terület a pihenést, illetve a lakrész mögötti terület a család számára 

fenntartott hely.  

A horgászathoz a stég végén lévő szabad terület a botok és egyéb felszerelés számára 

biztosít helyet. 

 
A terek és felületek használói, funkciói 
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Ergonómiai igények kielégítése: 

A stég az ergonómiai igényeket kielégíti, a felhasználó testméreteihez, a tevékenység 

helyigényéhez igazodik, a szükséges kényelmi és biztonsági szintet biztosítja. 
 
Speciális felhasználói csoportok:  

Az stég kerekesszékkel megközelíthető, a tervezett építmény mozgássérültek számára 

akadálymentes. 
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Műszaki, technikai összefoglaló  

Premium Home 

 

 

Terv megnevezése:  

Premium Home 

 
Tervezők:  

Kovács Dóra, Szendi Dorina, Máj Szabolcs, Zayzon Priszcilla Csilla  

 
Formai kialakítás:  

Formai kialakítása tökéletes kettősséget mutat. Első ránézésre a klasszikus dobozházak 

hangulatát idézi, azonban szerkezetéből, így újdonságából következően átalakításkor 

jelentős vizuális többletet mutat. Az épület egyik fele zárt hatást kelt, míg másik oldala, 

az üveges átriumnak és a lécezetnek köszönhetően a nyitottság érzetét adja.  

 
Funkció: 

A terv fő funkciója, célja a pihenés és kikapcsolódás biztosítása, évszaktól függetlenül. 

Többosztatú térként megjelenhet benne, mint pihenési forma az alvás, a zenehallgatás, 

a filmnézés, a játék, a beszélgetés, valamint akár a torna.  

 

Használati funkciók: tárolás, pihenés, épület átalakítás aktivitása,  

Érvényesülési funkciók: Környezetbe való illeszkedés, vizuális élmény adása. 

  
Anyag: 

Az épület konténer rendszerű, favázas szerkezetű, könnyűszerkezetes falakból épülő 

egység. A telepítés szilárd beton alapon történik. A kifordítható üvegezett rész 

alumínium szerkezetű.  
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Az építmény nyitott állapotban 

 

Szerkezet:  

Az épület könnyűszerkezetes konstrukció. Az egyes egységeket külön szállítják a 

telepítés helyszínére, ahol kötőelemekkel egymáshoz rögzítik. A kinyitható egység 

függőleges tengelyen mozgatható, s a kívánt pozícióban rögzíthető.  

A belső térben hálószoba, nappali és fürdőszoba, a teraszon társalgó kerül kialakításra.  

 
Az építmény kinyitott állapotban 

 

Méret: 

A szerkezet zárt állapotban 36,2 m2, nyitott állapotban 46,2 m2. Az építmény 10 m2-

es alapterületű terasszal rendelkezik.  
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Az építmény alaprajza, főbb méreteinek bemutatása 

 

Kezelés, karbantartás:  

A felhasznált faanyagok 4-es kitettségi osztálynak megfelelő védőszerrel kezeltek. A 

lakóteret szokásos módon szükséges takarítani, tisztán tartani.  
 
Termékhasználat: 

 A lakóegység normál használata mellett a szerkezet kinyitási lehetőséggel rendelkezik. 

 

 
Az építmény bemutató ábrája belső berendezéssel megjelenítve  

 

Ergonómiai igények kielégítése: 

A ház az ergonómiai igényeket kielégíti, a felhasználó testméreteihez, a tevékenység 

helyigényéhez igazodik, a szükséges kényelmi és biztonsági szintet biztosítja. 
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Speciális felhasználói csoportok:  

Az építmény kerekesszékkel megközelíthető, a tervezett építmény mozgássérültek 

számára akadálymentes. 
 


